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  الباب األول

   المقّدمة
  

       خلفية المسألة  . أ

وهي   ،1غة هي وسيلة لتعبري الشعور والرجاء وإرادة الناساللّ  كما عرفنا أّن◌ّ 
لة للتفاهم بني جمموعة أا ويقال أيضا أّ  كلمة يعرب ا العرب عن أغراضهم.

لسادسة ىف العامل غة اا الّل◌ّ ة ألّ غات العلمية املهمّ غة العربية إحدي اللّ نسان. واللّ اإل
غة العربية هي والّل◌ّ ث ا ما أكثر من ثلثمائة ما بني عريب وغري عريب. األن يتحدّ 

مها من الديانة، أو هي أداة العلم غات واأللسنة. واإلقبال على تفهّ خري اللّ 
م اهللا عليها كلغة ين وسبب إصالح املعاش واملعاد. وكرّ ومفتاح الثقافة يف الدّ 

ِإنا أَنـْزَْلَناُه ﴿ احلديث الشريف، كما قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي: القرآن الكرمي و 
على املسلمني يف كل  ينبغي ومن مثّ  2).2:(يوسف﴾  قـُْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ 

  واإلجتهاد. غة باجلدّ موا هذه اللّ أحناء العامل أن يتعلّ 
غات العلمية بقية اللّ  جيعلها ختتلف عن ظرف خاصّ غة  وهلذه اللّ 

م اللغة العربية وإتقاا يرجع وتعلّ  .أكثر منذن العظيم أرتبطت بالقر ااملوجودة. فقد 
نية واألحاديث الشريفة. أإىل أسباب عديدة منها سبب ديىن لفهم النصوص القر 

نا ىف حاجة إىل تكوين مستوى لغوي معني جيعلنا جتماعى يرجع إىل أنّ اومنها سبب 
اليكون  ّىت وتبادهلا فيما بيننا ح تفاهم وأقدر على نقل األفكار والشعورأقدر على 

ومنها  ،هناك خالف بيننا ىف فهم معاىن األلفاظ ولن جند غموضا ىف بعض الكلمات
ة وهي غة وعاء احلضارة وبداية النهضة احلقيقة لألمّ اللّ  سبب حضارى يرجع إىل أنّ 
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وجودها  هوايتها ومتتز شخصيتها بل أنّ  م لألمةغة تسلّ أساس بنياا فبسالمة اللّ 
  3غة فيها وحال أهلها.نفسها رهن حبالة اللّ 

وماليزيا   البلدان مثل إندونيسيا رها قد تنتشر ىف كلّ غة العربية ىف تطوّ واللّ 
غة اللّ  سالمية بأنّ واجلامعات اإل واملعاهدر بعض املدارس قد قرّ وبروناي دار السالم. 

  رة فيها.ملقرّ روس االعربية إحدى الدّ 
احلقيقة كثري من التالميذ مازالوا  ليس باألمر السهل ألنّ  تعليم املفردات

غة وال سيما ىف استخدامها ىف حيام ة والصعوبة ىف دراسة هذه اللّ املشقّ  اجيدو 
طرق التدريس املناسة لوصول إىل مو اللغة العربية ولذلك حيتاج معّلّ◌◌ّ  4اليومية.

عملية التعلم. ىف ضى إىل جناح أو غري جناح تتق مهمّ  أمرطرق ال م. ألنّ أهداف التعلّ 
رق املناسبة الصحيحة بأحوال التالميذ اللغة العربية أن خيتاروا الطّ  يمفينبغى ملعلّ 

  لتالميذ.لوتستطيع أن تزيد رغبة 
م فيها اللغة كثريا من املدارس واملعاهد اإلسالمية اليت تعلّ   وقد شاهدنا أنّ 

 م اللغة العربية صعب تعلّ  قال الناس إنّ  بالطرق التعليمية. ومن مثّ  ممالعربية مل
املفردات هي إحدى عناصر اللغة  أنّ مع  م املفردات.ا، وال سيما يف تعلّ جدّ 

تصال قدرة  رافعة فيها لنيل جناح االأن ميلك تالميذ الب على جي ة حىتّ املهمّ 
يت مل تكن مناسبة لّ القدمية هذه الصعبة بسبب الطريقة ا . وميكن أنّ 5بتلك اللغة

هذه الطريقة  بط أنّ يف هذه األواخر، مثل طريقة حتفيظ املفردات. وبالضّ 
  املستخدمة مل تكن مالئمة بنفس األطفال من ناحية السيكولوجيا.   

م مثل طريقة استخدم املعلم كثريا من الطرق لوصول أهداف التعلّ  قد
د التالميذ والطالب ىف األعمال حىت يكونوا الطريقة هلا أهداف منها لتعوي  ،التدريب

                                                 
   5. ) ص2008 ،(القاهرة: االفاق العربية م العربيةالمدخل الى تعلّ  ،رجب  عبد اجلواد 3
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أن ينطقوا املفردات مباشرة.  ونحيث يستطيع 6ماهرين فيها مثل حفظ املفردات.
بتدائية لرتقية حفظ املفردات وطريقة التدريب تستخدم طريقة التدريب ىف املدارس االو 

 ّبفطرة الناس ا مطابقة هي الطريقة املناسبة للمبتدئني ىف قدرة حفظ املفردات أل
ماع مث النطق تسهي اال  يستعملها الناس األوىلىتاحلواس المخسة  أعىن أنّ  ، غةواللّ 

أعىن قدرة حفظ املفردات ىف  ،ملوصول أهداف التعلّ  واساعديأن  وا يستطيعحّىت 
  وقت قصري.           

تدفع الباحثة إىل أن تبحث عن املوضوع  ،وانطالقا من هذه الفكرة السابقة
 للتالميذ يف الصفّ  لرتقية مهارة الكالم تعليم املفرداتذ طريقة التدريب ىف تنفي

  مسارانج –بتدائية اإلسالمية توجو السادس مبدرسة نور اهلداية اال
  

  توضيح المصطال حات  . ب

 تنفيذ .1

واملراد به هنا  7،ملا قضي به ينفذ أي اإلجراء العلم-ن نفذهو مصدر م
  .تب إىل العمل ىف عملية التعليمهو لنقل من النظرى املوجود ىف الك

   
  طريقة التدريب .2

وهي  تعليم املفرداتا طريقة التدريب فهي إحدى الطرق التعليمية يف أمّ 
ق باملواد ا يتعلّ ليت يعملها املعلم بإعطاء التدريبات إىل التالميذ ممّ االطريقة 
تعليم لم ىف واملراد ا ىف هذه البحث هي الطريقة الىت يستخدمها املع 8،الدراسية
م بقراءة املفردات أو ملعلّ اقدرة حفظ املفردات بأن يبدأ على ز يرتكبال املفردات

                                                 
6 Tayar Yusuf dan saiful Anwar, Metodologi pengajaran agama dan bahasa arab 

(Jakarta: Raja GrafindoPersada 1997), hlm.65 
  932. ص. 8ط.  2) ج. 1982 ،إبراهيم أنيس، املعجم الوسيط ( مصر: دار املعارف 7

8Ibid. hlm.65 
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د التالميذ بالتدريب حلفظ يعوّ ، حّىت بذكرها مث يأمر التالميذ أن ينطقوها بعدُ 
  املفردات.     

يف مدرسة نور اهلداية  تعليم املفرداتوهذه الطريقة يستخدمها املعلم يف 
  9.مسارانج –اإلسالمية توجو  اإلبتدائية

  
   تعليم املفردات .3

واصطالحا هو  10تعليما أى جعله يعلم. -يعلم -تعليم مشتق من علم
إيصال املعلم العلم واملعرفة التالميذ بطريقة قوية وهى الطريقة االقتصادية اليت 
توىف لكل من املعلم واملتعلم بالوقت واجلهد يف سبيل اهللا على العلم 

فاملراد بالتعليم هنا إلقاء املعلم علما او معرفة اىل أذهان التالميذ  11واملعرفة.
    بوسيلة أو فائدة أو تعديد بنظام يؤثر التالميذ احلصول على التغري فيهم. 

  .املفرداتحفظ ىف هذا البحث هي تعليم  تعليم املفرداتواملراد ب
  

  التالميذ .4
راد من التالميذ هنا التالميذ مجع من تلميذ وهو الذي يطلب العلم. وامل

 –مبدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو التالميذ ىف الصف اخلامس 
  .مسارانج

  مسارانج –مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو  .5
تعليم هي احدي املدارس الىت تستخدم فيها طريقة التدريب ىف 

  أن تقوم بالبحث ىف هذه املدرسة. الباحثة. وتريد املفردات
     

                                                 
9 hasil Observasi 24 Oktober 2010 

  5، (دار املعارف بدون سنة)، ص : األدب العرب وتاريحه ، الوسيط فىامحد االسكندار ومصطفى عنان 10
 ،465) ص. 1987المنجد فى اللغة واالعالم(بيروت, دار المشرق, ،لويس معلوف 11
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  . تحديد المسألةج

نبغي للباحثة يف ،الخيرج وال ينحرف هذا البحث عن املوضوع السابق كى
  د املسائل وهي كما يلي:أن حيدّ 

بتدائية كيف تنفيذ طريقة التدريب يف تعليم اللغة العرابية مبدرسة نور اهلداية اال .1
 مسارانج ؟ –اإلسالمية توجو 

  
  أهداف البحث د.

  يهدف هذا البحث إىل كشف املسائل السابقة وهي كما تلى:  
بطريقة التدريب مبدرسة نور اهلداية االبتدائية  تعليم املفرداتمعرفة تنفيذ   .1

  مسارانج –اإلسالمية توجو 
  

   الدراسة السابقة هـ.
ية الرتبية جامعة وايل سوجنو وبعد حبث املوضوع اجلاذب ىف املكتبة بكلّ 

المية احلكومية مسارانج يوجد البحث العلمي املتعلق مبوضوع هذا البحث وهو  اإلس
  كما يلى:

) حتت املوضوع طريقة تعليم 3101055(  ). البحث الذي كتبه أمحد غفراىن١
بتدائية بكمبانج أروم مرجنني دماك " يبحث املفردات ىف مدرسة "الشافعية" اال

، ووجد فيه مشكالت تنفيذها فيه عن معرفة طريقة تعليم املفردات فيها
   وحّلها.  

) حتت املوضوع حفظ 3102225). البحث الذي كتبه عمر ستياوان (٢
ل األوّ  اللغة العربية للصفّ  دروسالتالميذ املفردات العربية وعالقته بنتيجة 

طة. يبحث عن حفظ التالميذ املفردات العربية مع العوامل باملدرسة املتوسّ 
حفظ املفردات  ملفردات مع تفاصيل مشكالته وحلّ املساعدة لنيل تلك ا
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بنتيجة درس اللغة أن دروس حفظ املفردات متعلق  بنتيجة درس اللغة العربية.
  اإلسالمية احلكومية مسارانج األوىل.  طةل باملدرسة املتوسّ األوّ  للصفّ  العربية

). ووجد يف البحث العلمي األخر حتت املوضوع " تنفيذ تدريب مهارة 3
احلكومية بفروادادي  سالميةاإلسة ر ستماع باستخدام املعمل اللغوية باملداال

تكّلم  ) يف ذلك البحث3103025جروبوجان الذي كتبه أمحدي (
  ستماع باستخدام املعمل اللغوية الباحث فيه عن تنفيذ  تدريب مهارة اال

  ستماع. وخطوة تدريب مهارة اال
يه  معرفة تنفيذ طريقة وأّما البحث الذي حبثته الباحثة يبحث ف

بتدائية اإلسالمية حلفظ املفردات مبدرسة نور اهلداية اال تعليم املفرداتالتدريب ىف 
  مسارانج ومعرفة فعاليتها للتالميذ ىف وصول اىل أهداف التعليم. –توجو 

  
  . مناهح البحثز

   :ستخدم الباحثة الطرق األتيةاللحصول على البيانات واملعلومات 
  البياناب.طريقة مجع   . أ

  مها الباحثة جلمع البيانات فهي:اا الطرق اليت استخدفأمّ 
  . طريقة املشاهدة  )١ 

طريقة املشاهدة مبعىن مشاهدة ومذاكرة بنظام على مبظاهرة  
 12وتقام هذه الطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ،واضحة يف موضوع البحث

تعليم تدريب يف واملراد ذه الطريقة لنيل البيانات عن تنفيذ طريقة ال
  .املفردات

  ). طريقة املقابلة ٢

                                                 
12 Sugiono, Metodologi Penelitian kuantitatif  kualitatif dan R & K (Bandung::Al 

fabeta,2008), hlm. 231 
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طريقة املقابلة هي طريقة جلمع البيانات بتقدمي األسئلة لسانا  
هذه  .تستخدمها الباحثة لنيل البيانات الوضيحة .13وجياب لسانا أيضا

تعليم الطريقة تستخدم لنيل املعلومات عن الطريقة اليت تستخدم يف 
  و مشكالا. املفردات

  
    طريقة التوثيق). ٣

طريقة التوثيق هي تبحث عن البيانات للمتغريات تكون منها 
وكتب، وجرائد، وجمالت، ونقوذ، ومذكرة مكتوبة  ،ونسخة ،مذكرة

على البيانات  وجدول األعمال وغريها اليت تدلّ  ،وقائمة األساتذ ،للمشاورة
ساتيذ . هذه الطريقة تستخدمها الباحثة لنيل البيانات عن األ14الواقعية

  والتالميذ والوسائل ونظام اإلدارة باملدرسة.
  

  طريقة حتليل البيانات   . ب
بالطريقة الوصفية هي الطريقة  تستخدم الباحثة ىف حتليل البيانات

الىت تعتمد على مجيع احلقائق واملعلومات املوقعية. مث مقارشها وحتليليها 
  وأما اخلطوات فيه هي كما تلى:. 15وتفسريها

  ات من املصادر احملتاجة  توصيف البيان .1
  تقسيم البيانات بنسبة إىل موضوعاا  .2
  حتليل البيانات  .3
  تقدمي اخلالصة .4

                                                 
13Ibid, hlm. 231 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipata, 2006) Cet.13 hlm. 231  
15 Sugiono, Opcit, hlm. 147 
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يم مفردات اللغة للنيل معرفة طريقة التدريب يف تعا البحث د هذاوير 
التعليم على  امن األنشطة التعليمية والوسائل يف حتصيل هذ ق االعربية وما يتعلّ 

  بية.   تناول مفردات اللغة العرا
 
 
 
 


